MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Zápis z 54. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 24.2.2021
Přítomni: pp. Archalousová, Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni: Brichová Kratochvílová
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.

2. Klub 55+
Pí. Vitvarová zpracovala na jaře 2017 námět na „zřízení“ Klubu seniorů: Na www by byla záložka Klub
seniorů, tam by se mohli registrovat starší 55+ nebo 65+ přes malý online formulář: Např.: Květa
Vitvarová, ročník narození: 1945, zvolené jméno: Květa a samozřejmě své heslo, bylo by to takové
„okénko“ pro seniory, kde by mohli mezi sebou komunikovat i navzájem – takový mini Facebook, my
bychom tam dávali zprávy, co se kde koná, kde se mohou přihlásit na zájezd, akci a senioři by tam
mohli psát náměty atd. No a ten, kdo je zaregistrován a má trvalé bydliště na naší MČ by měl i další
„výhody“ např. proplácení určité části třeba cvičení, ale i dalších aktivit v naší MČ (zdarma zájezd,
účast na setkání např. 1x za dva měsíce ve Špejcharu, beseda, předání voucherů k jubileu, pohoštění …)
Stejně tak by se v budoucnu mohl zřídit např. i Klub– rodičů s dětmi ….., tam by se registrovali rodiče
dětí – např. vždy, když se jim narodí mimčo, pak by se zvali na vítání občánků ..besídky …
„RMČ 29.3.2017 usnesením č. 8/68/2017/RMČ souhlasí se zřízením Klubu seniorů a pověřuje pí.
Vitvarovou, aby do příští rady zpracovala návrh typu a výše příspěvků a dalších výhod pro seniory, kteří
se zapojí.“
Na dalším jednání rady 12.4.2017 bylo navrženo typ a výše příspěvků a dalších výhod pro seniory:
-

Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ

-

Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu

-

Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu

Získat finanční bonus: 50% z ceny za zdravotní cvičení pro seniory, v případě splnění podmínky
uhrazení kurzovného na min.6 měsíců. Dále pak po skončení kurzu, po úspěšném absolvování 80%
docházky, získaní plné ceny za kurz – hodnotí se vždy za pololetí.
RMČ přijala usnesení č. 19/69/2017/RMČ souhlasí s příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu
aktivních 55+:
-

Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

-

Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu

-

Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu

Získat finanční bonus 50% z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě v
Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
-

1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí

-

2/ absolvování 80% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.

Na setkání Klubu 55+ na podzim 2019 zazněla stížnost, že Sportovní areál, plavecký bazén a vodní svět
Jedenáctka Chodov Praha 11 zrušil po posledních komunálních volbách slevy pro seniory ze Šeberova,
ponechal slevu pouze pro obyvatele Prahy 11. Proto navrhujeme schválit příplatek členům Klubu
aktivních 55+ ve výši poloviny ceny vstupenky na plavání maximálně jednou týdně.
RMČ schválila usnesení č. 5/25/2019/RMČ ze dne 13.11.2019 souhlasí s příspěvkem pro členy Klubu
aktivních 55+ na plavání ve Sportovním areálu, plaveckém bazénu a vodním světě Jedenáctka Chodov
Praha 11 ve výši 50% ceny vstupenky, maximálně 1x týdně. Vstupenky se budou proplácet na ÚMČ vždy
za půl roku, a to:
1/ za prosinec – květen od 1.6. do 15.6.
2/ za červen – listopad od 1.12. do 15.12.
V závěru roku 2020 jsme dostali podnět k proplacení online hodin Klubu 55+, vzhledem k aktuálním
vládním nařízením. Tímto podnětem se zabývala rada začátkem února 2021 a přijala usnesení č.
2/53/2021/RMČ dne 10.2.2021: RMČ schvaluje poskytování příspěvků na on-line cvičení členům Klubu
aktivních 55+ za každou odcvičenou lekci ve výši 25 % z ceny lekce prezenčního kurzu z ledna 2020
v Baráčnické rychtě. Příspěvek bude poskytován zpětně od 1. 1. 2021, ale pouze po dobu, kdy se
z epidemiologických důvodů nebudou moci konat kurzy v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. Podmínkou
poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé lekci. Seznam musí být
cvičitelem předložen nejpozději do 31.1. (za 1. pololetí školního roku) a do 30.6. (za 2. pololetí školního
roku).
Vzhledem k množství usnesení, která se doplňují a skutečnosti, že kurzy se uskutečňují na školní pololetí
(v současném znění je obtížné kontrolovat např. 80% docházku, pro proplácení příspěvku v prosinci za
nedokončený kurz), je radě navržena „revize“ stávajících podmínek a doporučeno jejich sjednocení do
jednoho přehledného usnesení.
Návrh usnesení:
RMČ
rekapituluje dřívější usnesení RMČ, týkající se Klubu 55+ a upravuje termíny a podmínky vyplácení
příspěvků:
•
o
o
o
o

souhlasí s příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu aktivních 55+:
Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
Získat finanční bonus 50 % z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
▪ 1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí
▪ 2/ absolvování 75% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.
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▪

o
o

Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé lekci. Seznam
musí být cvičitelem předložen nejpozději do 31.1. (za 1. pololetí školního roku) a do 30.6. (za 2. pololetí
školního roku)
získat příspěvek na plavání ve Sportovním areálu, plaveckém bazénu a vodním světě Jedenáctka Chodov
Praha 11 ve výši 50 % ceny vstupenky (na 80 min.), maximálně 1x týdně.
získat příspěvek na on-line cvičení za každou odcvičenou lekci ve výši 25 % z ceny lekce posledního
prezenčního kurzu v Baráčnické rychtě. Příspěvek bude poskytován zpětně od 1. 1. 2021, ale pouze po
dobu, kdy se z epidemiologických důvodů nebudou moci konat kurzy v Baráčnické rychtě v Hrnčířích.
▪ Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé lekci. Seznam
musí být cvičitelem předložen nejpozději do 31.1. (za 1. pololetí školního roku) a do 30.6. (za 2. pololetí
školního roku).

Všechny příspěvky se budou proplácet na ÚMČ, a to:
1/ od 1. 7. do 31. 8. - za únor - červen
2/ od 1. 2. do 28. 2. - za září - leden
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Vítek, Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/54/2021/RMČ
3. Převod nájmu hrobového místa č. 384
Dne 10.2. 2021 pan Viktor Netuka písemně požádal o převod nájmu hrobového místa číslo 384 na
místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, paní Netuková, babička p. Netuky,
zemřela.. V souladu s článkem 7, odst. 12 (Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou
nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li
přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na
jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijíli, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu
na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez
zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce
svěřenského fondu) Řádu veřejného pohřebiště Městské části Praha – Šeberov by rada městské části
měla převod odsouhlasit, přestože pan Viktor Netuka není občanem naší MČ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 384 na hřbitově v Hrnčířích na pana
Viktora Netuku.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/54/2021/RMČ
4. Převod nájmu hrobového místa č. 70
Dne 15. 2. 2021 paní Stanislava Nevoránková písemně požádala o převod nájmu hrobového místa číslo
70 na místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, paní Anna Průšová, maminka p.
Nevoránkové, zemřela. V souladu s článkem 7, odst. 12 (Právo nájmu hrobového místa přechází na
osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická
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osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází
právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho
sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný,
přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit
provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného
pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu) Řádu veřejného pohřebiště Městské části Praha –
Šeberov by rada městské části měla převod odsouhlasit.

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 70 na hřbitově v Hrnčířích na paní
Stanislavu Nevoránkovou.
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/54/2021/RMČ
5. Různé
•

řádný termín RMČ a dále ve 14-ti denních intervalech nebo dle potřeby.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2021.03.02
11:02:58 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2021.03.02
Archalousová 11:59:49 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

Zápis 54. RMČ Praha - Šeberov ze dne 24.2.2021
4

